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 لهآ وعلى دمحم نبينا واملرسلني نبياءاأل أشرف على والسالم والصالة العاملني رب هلل احلمد

 :بعد أّما الدين يوم إىل كثريا   تسليما   وسلم وصحبه

 دار إمام لشبكة التابع التأصيل علوم معهد جمالس من والعشرون السابع اجمللس هو فهذا
 ملعة" املعهد هذا يف املقرر الرابع الكتاب جمالس من راحلادي عش اجمللس وهو العلمية اهلجرة

 املتوفّ  هللا رمحه املقدسي قدامة بن محدأ بن هللا عبد دمحم أيب الدين موفق للعالمة "اإلعتقاد
 :هـ( 026) وسّتمائة عشرين سنة

 ف رمحه هللا تعاىل من مجلة خصائص نبينا صلى هللاوقد إنتهى بنا الكالم إىل ما ذكره املصنّ 
عليه وسلم وخصائص أمته وملا ذكر رمحه هللا تعاىل هذا األمر ذكر خصائص الصحابة 

 : وفضائلهم ألهنم هم أفضل هذه األمة فقال عليه رمحة هللا

يُق، ُثَّ ُعَمُر اَْلَفاُروُق، ُثَّ ُعْثَماُن ُذو اَلنُّورَْيِن، ُثَّ َعِليٌّ  اَْلُمْرَتَضى َوَأْفَضُل أُمَِّتِه أَبُو َبْكٍر اَلصِ دِ 
ُهَما قَاَل )ُكنَّا نَ ُقولُ  ُهْم َأْْجَِعنَيء ِلَما َرَوى َعْبُد َاَّللَِّ ْبُن ُعَمَر َرِضَي َاَّللَُّ َعن ْ  َرِضَي َاَّللَُّ َعن ْ

ُلُغ َوالنَِّبُّ ملسو هيلع هللا ىلص حي أفضل هذه األمة بعد نبيها أَبُو َبْكٍر، ُثَّ ُعَمُر، ُثَّ ُعْثَماُن، ُثَّ َعَليٌّ  ، فَ يَ ب ْ
( وأبو داود : السنة 5533َذِلَك اَلنَِّبَّ )ملسو هيلع هللا ىلص ( َفََل يُ ْنِكُرُه   البخاري : املناقب )

 (.6/48( وأمحد )8564)

ُر َهِذِه َاأْلُمَِّة بَ ْعَد نَِبيِ َها أَبُو بَ  ْكٍر ُثَّ ُعَمُر، َوَلْو َوَصحَّْت اَلرِ َوايَُة َعْن َعَليٍ  هنع هللا يضر أَنَُّه قَاَل )َخي ْ
( وأمحد 405وابن ماجه : املقدمة ) ((8564ِشْئَت ََسَّْيَت اَلثَّاِلَث )أبو داود : السنة )

(.  َوَرَوى أَبُو اَلدَّْرَداِء َعْن اَلنَِّبِ  )ملسو هيلع هللا ىلص ( أَنَُّه قَاَل ))َما طََلَعْت اَلشَّْمُس َوََل 4/440)
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ِبيِ نَي َواْلُمْرَسِلنَي َعَلى َأْفَضَل ِمْن َأِب َبْكٍر (( َوُهَو َأَحقُّ َخْلِق َاَّللَِّ ِِبْلََِْلَفِة َغَرَبْت بَ ْعَد اَلنَّ 
ي ِِ بَ ْعَد اَلنَِّبِ  )ملسو هيلع هللا ىلص( ِلَفْضِلِه َوَساِبَقِتِه، َوتَ ْقِدمِي اَلنَِّبِ  )ملسو هيلع هللا ىلص( َلُه ِف اَلصَّ  ِِ َعَلى ْجَِ اَلصََّحابَِة ََل

ُهْم، َوِإْْجَاِع اَلصََّحابَِة َعَلى تَ ْقِدمِيِه َوُمَبايَ َعِتِه، َوَلَْ َيُكْن َاَّللَُّ لَِيْجَمَعُهْم  َعَلى َرِضَي َاَّللَُّ َعن ْ
  لِتَ ْقِدمِي َأْهِل َضََلَلٍة ُثَّ ِمْن بَ ْعِدِه ُعَمُر هنع هللا يضر  ِلَفْضِلِه َوَعْهِد َأِب َبْكٍر ِإلَْيِه، ُثَّ ُعْثَماُن هنع هللا يضر

  . ُث علي هنع هللا يضر لفضله وإْجاع أهل عصره عليه ،  لتقدمي أهل الشورى له 

َعَلْيُكْم ِبُسنَِِّت ":وهؤَلء هم اْللفاء الراشدون املهديون الذين قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فيهم
َها ِِبلن ََّواِجِذ ")أبو داود:َوُسنَِّة َاْْلَُلَفاِء اَلرَّاِشِديَن اَْلَمهْ  السنة  ِديِ نَي ِمْن بَ ْعِدي، َعضُّوا َعَلي ْ

(. َوقَاَل )ملسو هيلع هللا ىلص ( )َاْلََِْلَفُة 43( والدارمي : املقدمة )86( وابن ماجه : املقدمة )8504)
  ( .ِمْن بَ ْعِدي َثََلثُوَن َسَنة  

وال بد قبل ،  ما يتعلق بفضائل الصحابةبن قدامة رمحه هللاأهذا الفصل ذكر فيه العالمة  
الدخول يف التعليق على كالمه من ضبط أصل متعلق ابلصحابة أال وهو التفريق بني مسألة 

ووجوب هذا التفريق أنه قد وقع لبعض األفاضل من ، الفضل وبني مسألة التفاضل
فإن مسألة  ،اإلضطراب يف هذا الباب ما ينبغي لطالب العلم أن يضبط  معه هذا األصل

ال يف القدمي وال يف احلديث  بدا  أالفضل مسالة فيها إمجاع بني أهل العلم مل يقع فيه إختالف 
الف بني بعض التابعني تخإوأما مسألة التفاضل بني من بعد أيب بكر وعمر فقد وقع فيه 

 ىل أربعة مذاهب سنشري إليها إن شاء هللاإو أىل ثالث فرق إوأتباعهم وأنقسم الناس فيه 
 فهم جممعون من جهة هذا األصل على وجود التفاضل بني الصحابة أيضا  ، تعاىل ألمهيتها

فقول من قال أن مسألة التفاضل هذه مسألة اترخيية أو  ،فإمنا وقع اخلالف يف علي وعثمان
يف الشقاق والفرقة بني األمة ، قول ابطل مل يصب  جاءت يف أحاديث آحاد أو كانت سببا  

وعلى كل حال فتتنبه إىل أن مسألة الفضل ومسألة التفاضل بينهما ، ل مل يوفق فيهفيه قائله ب
ال بد من إثبات الفضل لعموم الصحابة وكل من ثبتت له  ،فرق ، فال بد من إثبات األمرين
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مث هم يتفاضلون يف صحبتهم  ،الصحبة ولو مبجرد اللقاء دون السماع فلهم فضل الصحبة
ومن املعلوم ،  على مقتضى ما قررته الشريعة وما دلت عليه نصو  الكتاب والسنةللنيب ملسو هيلع هللا ىلص

أن اإلمجاع إنعقد على فضل أيب بكر وعمر بعد النيب ملسو هيلع هللا ىلص ومل يقع فيهما إختالف بني األمة 
 ،ايه هنا ضمن مسألة الفضائلإف رمحنا هللا و واملصنّ ، ال قبل وقوع الفنت وال بعد وقوعها

فلم يذكر يف هذا املوضع فضائل الصحابة لكنه سيأيت  أو مسألة التفضيل ،سائل التفضيلم
َوَأْفَضُل أُمَِّتِه  فبدأ مبسألة التفاضل بينهم بتقدمي اخللفاء الراشدين األربعة فقال :، شيء منه

يقُ   .أَبُو َبْكٍر اَلصِ دِ 

بن عامر وهو من بين متيم  ثمانوهو كما هو معلوم هذه كنيته وشهر هبا وإمسه عبد هللا بن ع
وكل فضل ثبت للصحابة  وفضائله يف السنة ويف إشارات القرآن كثرية جدا   ،بن مرة بن كعب

يف عمومهم أو أفرادهم فإن أعظم من ينال هذا الفضل ومن يقدم فيه أبو بكر الصديق هنع هللا يضر 
 نيب ملسو هيلع هللا ىلص فقد عاش ثالث  خر سنة ثالثة عشر من اهلجرة وعاش ما عاشه الأوتويف  ،وأرضاه

 . وستني سنة

 . وعمر الفاروق ألنه فرقان ألن الشيطان يفرق منه هنع هللا يضر

ف أاب بكر ابلصّديق وهي صيغة مبالغة من الصدق وهذه جاء يف تلقيب النيب لقب املصنّ 
 . ملسو هيلع هللا ىلص فيها بعض األحاديث واألمة جممعة عليه

بن اخلطاب من بين أمسه ويكىن أبيب حفص هنع هللا يضر وهو عمر أروق، وعمر هذا مث عمر الفا
بن لؤي قتل هنع هللا يضر على يد أيب لؤلؤة اجملوسي يف سنة ثالث وعشرين من أبن كعب أعدي 

 .اهلجرة وعاش ما عاشه النيب ملسو هيلع هللا ىلص وأبو بكر، فتويف عن ثالث وستني سنة مهنع هللا يضر أمجعني

بنتني من بنات رسول ف رمحه هللا تعاىل عثمان ولقبه بذي النورين ألنه تزوج أبمث ذكر املصنّ 
يف كنيته واملشهور أنه  كثريا    ختالفا  إختلف العلماء أهللا ملسو هيلع هللا ىلص وهذا املشهور عند أهل العلم، و 
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ن من بين أمية بين عبد بن عفاأمسه عثمان إأبو عبد هللا ويقال أبو عمرو ويقال أبو ليلى، و 
مشس بن عبد مناف، وكلهم قرشيون، وقتل هنع هللا يضر وأرضاه سنة مخس وثالثني من اهلجرة على 

 .هنع هللا يضر يد اخلوارج الظلمة البغاة وعاش تسعني عاما  

 ، يعين أنه مرتضى عند هذه األمة ويكىن أبيب احلسن، ويكىن أبيب تراب،وعلي املرتضىقال 
بن عم النيب صلى أبن عبد املطلب فهو أسم أيب طالب عبد مناف أأيب طالب و  وهو علي بن

يف رمضان سنة  هللا عليه وسلم وصهره وزوج أصغر بناته فاطمة اهنع هللا يضر وأرضاها، قتل أيضا  
ن فو أربعني عن ثالث وستني سنة كالنيب ملسو هيلع هللا ىلص وأيب بكر وعمر هذا هو املشهور مما يذكره املصنّ 

ستقر عليه أف عليه رمحة هللا ملا ذكر هذا ذكره على حسب ما املصنّ  ،رمحهم هللا تعاىل
ستقر على هذا الرتتيب هلم يف الفضل بعد أن وقع خالف بني أهل أاإلمجاع، فإن اإلمجاع 

على عثمان كالثوري أو توقف فيه كاإلمام مالك فقد  م عليا  الكوفة وأهل البصرة وكل من قدّ 
بن حجر أبن تيمية وأبو الفضل أستقر اإلمجاع كما حكاه أبو العباس ألرجوع و ثبت عنهم ا

وغريهم من أهل العلم على أن ترتيبهم يف الفضل كرتتيبهم يف اخلالفة ومل ختتلف األمة على 
على عثمان يف اخلالفة فهو أضل  م عليا  من قدّ )ترتيبهم يف اخلالفة حىت قال اإلمام أمحد : 

، (على عثمان م عليا  من قدّ )د كان أيوب السختياين رمحه هللا يقول : وق ،(من محار أهله
، وهذا اخلالف مل (فقد أزرى ابملهاجرين واألنصار) هذا يف عموم الفضل ال يف اخلالفة ،

يف زمن الصحابة مهنع هللا يضر وأرضاهم وإمنا حصل بسبب الفتنة الواقعة واحلمد هلل  يضا  أ يكن معروفا  
ي وغريه من أهل العلم رجوع كثري من األئمة الذين إما أن يكونوا توقفوا أو قد أثبت املنذر 

ملا ف رمحه هللا على هذا فقال: ستدل املصنّ أعلى عثمان رضي هللا عن اجلميع، و  موا عليا  قدّ 
بن عمر رضي هللا عنهما قال "كنا نقول والنِب ملسو هيلع هللا ىلص حي أفضل هذه األمة أروى عبد هللا 

ختالف وهنا تعليق عندكم يف احلاشية تراجعونه إل بيها أبو بكر ُث عمر ُث عثمان"بعد ن
النسخ اليت للمعة "مث علي فيبلغ ذلك النيب ملسو هيلع هللا ىلص وال ينكره" وهذا األثر رواه البخاري رمحه هللا 

ذكره  تعاىل يف صحيحه أبلفاظ خمتلفة أو بلفظ خمتلف عما هنا دون ذكر علي ويف رواية جاء
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فيه، فهذا يف صحيح اإلمام البخاري، وقد جاء غريه أيضا من األدلة الدالة على أن الصحابة 
 .مهنع هللا يضر وأرضاهم كانوا يقولون هبذا القول والنيب ملسو هيلع هللا ىلص بني أظهرهم

وبكر ُث وصحت الرواية عن علي هنع هللا يضر أنه قال خري هذه األمة بعد نبيها أب :قال رمحه هللا
وهذا األثر رواه اإلمام أمحد يف مسنده ويف فضائل  :عمر ولو شئت لسميت الثالث

الصحابة وأسانيده صحيحة وقد صححه الشيخ العالمة األلباين عليه رمحة هللا وكذلك 
 .صححه الشيخ وصي حفظه هللا يف تعليقه على فضائل الصحابة 

مي أِب بكر وعمر وأنه َل يق ِ اختَلف بني وهذا من األدلة الدالة على تقد :قال رمحه هللا
 . الصحابة ِف ذلك

وروى أبو الدرداء عن النِب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال:ما طلعت الشمس وَل غربت بعد النبيني  :قال
وهذا األثر رواه اإلمام أمحد يف فضائل الصحابة إال أنه  ،واملرسلني على أفضل من أِب بكر

فيه الشيخ وصي حفظه هللا يف حتقيقه هلذا الكتاب، وهذا جممع أثر ضعيف كما حقق القول 
عليه وإن ضعف هذا األثر فإن اإلمجاع منعقد على أن أفضل اخللق وأفضل الربية وأفضل 

 . البشرية بعد األنبياء واملرسلني، أبوبكر الصديق هنع هللا يضر وأرضاه

التقدم يف مسألة اخلالفة  ،فة وإىل التقدميف رمحه هللا تعاىل إىل ترتيبهم يف اخلالمث تعرض املصنّ 
 لفضله :ما الدليل ؟ قال وهو أحق خلق هللا ِف اْلَلفة بعد النِب ملسو هيلع هللا ىلص :فقال يف أيب بكر

فلم يثبت يف فضائل أحد من الصحابة ما ثبت يف فضل أيب بكر الصديق هنع هللا يضر وأرضاه وألدلة 
يعين أنه  وسابقته :من طاعة هللا وطاعة رسوله وقال رمحه هللاالكتاب والسنة الدالة على ذلك 

وتقدمي  :قال ،هو السباق يف طاعة رسول هللا عليه الصالة والسالم واالمام وماشابه ذلك
واحلديث يف  ،النِب ملسو هيلع هللا ىلص له ِف الصَلِ على ْجي ِ الصحابة مهنع هللا يضر وكلهم متوافرون

ختلف أوقد  ،[ابلناس بكر فليصل   ابأمروا ]ة  وغريها ملا قال الصحيحني من حديث عائش
ومنهم  ،جتهادومنهم من قال ابإل ،العلماء رمحهم هللا يف ثبوت خالفته فمنهم من قال ابلنص
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ن النيب عليه الصالة والسالم نص من أوهذا هو الراجح  يعين  ،شاريمن قال ابلنص اإل
ن الذي يتقدم للصالة أن املعلوم ؟ أل ة ملاذااب بكر هو اخلليفأن أشارة على جهة اإل

مر النيب ملسو هيلع هللا ىلص حىت قال نبينا بو بكر هو الذي تقدم بذلك أبأابملسلمني وخبطبتهم هو اخلليفة 
وملا انقشه بعض نسائه قال  ،[اب بكرأال إايىب هللا ورسوله واملؤمنون ]عليه الصالة والسالم : 

نه هو أدلة الدالة على فهذا من األ ،[ بكر فليصل ابلناسابأنكن صواحب يوسف مروا ]إ
مجاع إمه النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف الصالة كان هو املقدم يف اخلالفة مث قال و فلما قدّ ، املقدم يف اخلالفة

يب بكر وال يف خالفته واليف تقدميه أن الصحابة مل خيتلفوا يف إالصحابة على تقدميه ومبايعته ف
ف ومل يكن هللا ليجمعهم على ضاللة يشري مه وكلهم ابيعه قال املصنّ رضاهم وكلهم قدّ أ و مهنع هللا يضر

يب بكر هنع هللا يضر أمر ظاهر وملا متت خالفة أوهذا  ،[ميت على ضاللةأال جتتمع ]ىل حديث إ
 ،ر اليهُث بعده عمر هنع هللا يضر بفضله وعهد اِب بك :وتوفاه هللا كانت اخلالفة بعده يف عمر فقال

حد يف الصحابة أالفضل لعمر هنع هللا يضر فلم يبقى  :ولاألف رمحه هللا هذان دليالن ذكرمها املصنّ 
 .فضل من عمر هنع هللا يضر أحياء األ

ن يعهد أساليب اليت تنعقد هبا البيعة واخلالفة وهو ليه وهذا من األإيب بكر أعهد  :والثاين
 يضا  أن يذكر هنا أىل عمر هنع هللا يضر وينبغي إعهد ابخلالفة بو بكر أاخلليفة ملن بعده فلما تويف 

. مجعوا على خالفة عمر الفاروق أمجاع الصحابة على ذلك فان الصحابة مجاع فيقال وإلاإل
طريق من الطرق اليت تنعقد هبا  يضا  أوهذا  ،ُث  عثمان هنع هللا يضر بتقدمي اهل الشورى له :قال

ن عمر إهل الشورى فأىل إهل احلل والعقد أىل إن يرجع فيها أ مام وهياخلالفة والبيعة لإل
ختار أمر شورى بني الصحابة و رجع األأبو بكر هنع هللا يضر ولكن أستخلف أهنع هللا يضر مل يستخلف كما 

مر يف هذه الشورى على البيعة لعثمان هنع هللا يضر وينبغي هنا ستقر األأستة جعل الشورى بينهم ف
وبعد مقتله  ،رضاهأمجعوا على خالفته هنع هللا يضر و أن الصاحبة إمجاع الصحابة فإن يذكر أ يضا  أ

هل أمجاع إوذكر دليلني بفضله و  ،ُث علي هنع هللا يضر :رضاه توىل اخلالفة علي هنع هللا يضر فقالأهنع هللا يضر و 
عثمان  نه مل يبقى يف الصحابة بعد مقتلأمر ظاهر فضل علي و أما فضله فهذا أعصره عليه ف
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ن مل يبايعوه واملراد أهل الشأن مجاع قالوا ألستشكل بعضهم اإلأفضل من علي هنع هللا يضر و أحد أ
منا كانوا يرون إن مل ميتنعوا عن بيعة علي هنع هللا يضر و أهل الشأن مجاع الصحابة الذين ابيعوا وألإهنا 

رة مع غريهم من هل البصأفهم متفقون مع  الإخذ القصا  من قتلة عثمان و التقدم أب
حق الناس يف هذه اخلالفة  فهؤالء هم اخللفاء الراشدون أهنع هللا يضر هو  ن عليا  أالصحابة على 

يت أف رمحه هللا تعاىل كثرية وسيمة وفضائلهم كما ذكر املصنّ رضاهم الذين قدمتهم األأمهنع هللا يضر و 
من  املهديونضد الغي  من الرشد الذي هو ،وهؤَلء اْللفاء الراشدون :يف كالمه فقال

ماضل )اهلدى الذي هو ضد الضالل وهللا جل وعال قد فرق بني الغي وبني الضالل فقال 
: عن علم  الإما الغواية فال تكون أ أفالضالل قد يكون من جهة اخلط (صاحبكم وما غوى

ُذوُه َسب يال  َوإ ن يـََرْوا َسب يَل الر  ﴿  يتخذ سبيل الرشد يكون فمن مل، [640:عراف]األ﴾ْشد  اَل يـَتَّخ 
 َضلَّ  َما﴿وهللا نفى عن رسوله عليه الصالة والسالم لبالغه عنه الضاللة والغواية  غاواي  

ُبُكمْ  عليكم بسنيت وسنة اخللفاء ]قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فيهم:  ،[2 :]النجم ﴾َغَوى   َوَما َصاح 
م معنا الكالم عليه يف وهذا احلديث تقدّ  [الراشدين املهديني من بعدي عضوا عليها ابلنواجذ

ف رمحه هللا تعاىل يف هذا أول الكتاب فهذا ما يتعلق ابخللفاء الراشدين فيما ذكر املصنّ 
 .املوضع 

وهذا احلديث أخرجه اإلمام أبو داود  ،قال ملسو هيلع هللا ىلص اْلَلفة من بعدي ثَلثون سنة :مث قال
بن حجر واأللباين وغريهم من أيخ اإلسالم والذهيب و والرتمذي وحسنه مجع من األئمة كش

هي أهل العلم صححوا هذا احلديث فالنيب عليه الصالة والسالم أخرب أبن اخلالفة هذه 
نضطبت يف هذا األمر أوملا حسب العلماء إىل مقتل علي هنع هللا يضر وجدوا أن اخلالفة قد  ،مدهتا

بن عثيمني رمحه هللا خالفة أيقول الشيخ  ف كمافكانت آخرها خالفة عليٍّّ وجعل املصنّ 
يب بكر هنع هللا يضر أاحلسن اتبعة ألبيه أو مل يعتربها حيث إنه هنع هللا يضر تنازل عنها وعلى هذا فخالفة 

 ،وخالفة عمر هنع هللا يضر عشر سنوات وستة أشهر وثالثة أايم يل،سنتان وثالثة أشهر وتسع ليا
وخالفة علي هنع هللا يضر أربع سنوات وتسعة  ،ثىن عشر يوما  إتا عشرة سنة إال ثنأوخالفة عثمان هنع هللا يضر 
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أشهر من التاسع عشر دي احلجة يعين على ما تقدم يف اجملموع قال الشيخ فمجموع خالفة 
بن علي رضي هللا أهؤالء األربعة تسع وعشرون سنة وستة أشهر وأربعة أايم مث بويع احلسن 

هنع هللا يضر ويف ربيع األول سنة إحدى وأربعني سلم األمر إىل معاوية  عنهما يوم مات أبوه علي
بين هذا أوبذلك ظهرت آية النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف قوله اخلالفة بعدي ثالثون سنة وقوله يف احلسن إن 

 .سيد ولعل هللا أن يصلح به بني فئتني عظيمتني من املسلمني وهذا احلديث رواه البخاري 

ب العلماء رمحهم هللا تعاىل هذا احلديث الذي هو آية من آايت نبوة النيب صلى وهكذا حس
 .هللا عليه وسلم وعلم من أعالم النبوة 

ونشهد للعشِر ِبجلنة كما شهد هلم النِب ملسو هيلع هللا ىلص فقال: أبو بكر ِف  :ف رمحه هللامث قال املصنّ 
جلنة وطلحة ِف اجلنة والزبري ِف اجلنة اجلنة وعمر ِف اجلنة وعثمان ِف اجلنة وعلي ِف ا

وسعد ِف اجلنة وسعيد ِف اجلنة وعبدالرمحن بن عوف ِف اجلنة وأبو عبيدِ بن اجلراح ِف 
 . اجلنة

وكل من شهد له النِب ملسو هيلع هللا ىلص ِبجلنة شهدان له هبا كقوله احلسن واحلسني سيدا شباب أهل 
نة وَل زجز  ألحد من أهل القبلة نجنة وَلانر اجلنة وقوله لثابت بن قيس إنه من أهل اجل

 . إَل من جز  له الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لكنا نرجو للمحسن وخناف على املسيء

 ف رمحه هللا تعاىل العشرة املبشرين ابجلنة وينبغي أن نضبط أصال  هذا املوضع ذكر فيه املصنّ 
أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف اجلنة حكى وهو أن اإلمجاع منعقد على أن مجيع  هنا أيضا   ا  مهم

بن حزم وحكاه غريه من أهل العلم ألن هللا تعاىل قال أذلك أبو دمحم 
ُ احْلُْسىَن  ﴿ َوَعَداَّللَّ والصحابة مهنع هللا يضر كلهم مبشرون ابجلنة إال أن العلماء رمحهم  ،[66]احلديد﴾وَُكالا

وا يف سياق واحد يف حديث سعيد بن زيد وحديث غريه هللا يذكرون هؤالء العشرة ألهنم جاء
واحد مث بعد ذلك يذكر بعض املعينني وهؤالء العشرة املبشرون  يف نسقٍّ  فإهنم ذكروا معا  

  :تياين بقولهخالس داود بن أبوأابجلنة هم األربعة اخللفاء كما هو معلوم والستة نظمهم 
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 ري املمدحبن عوف وطلحة *** وعامر فهر والزبأسعيد وسعد و 

ف املبشرون جبنة هللا تبارك هللا وتعاىل وكذلك قال املصنّ  ،فهؤالء هم العشرة املبشرون ابجلنة
ف وهؤالء كثر ذكر منهم املصنّ  ،وكل من شهد له النِب ملسو هيلع هللا ىلص ِبجلنة شهدان له هبا :بعد ذلك

يه الصالة والسالم لثابت وقوله عل [احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة]رمحه هللا كقوله 
وكما ذكرت لك هذا من ابب املثال فحديث  [أنه من أهل اجلنة]بن مشاس أبن قيس أ
فهذا رواه الرتمذي وهو حديث صحيح الرتمذي  [احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة]

وأمحد وغريهم وقد تكلم عليه الشيخ انصر رمحه هللا يف السلسلة الصحيحة وأما حديث 
 .تفق الشيخان على إخراجه أبن مشاس فقد أبن قيس أثبت 

هناك صحابة أخر من الرجال والنساء بشرهم النيب  ف رمحه هللا تعاىل وطبعا  مث ذكر املصنّ 
عليهم الصالة والسالم ابجلنة وعني أهنم يف اجلنة وهذا مبزيد فضلهم وإال فكما ذكرت لك 

 .فإن مجيع الصحابة يف اجلنة  سابقا  

وَل زجز  ألحد ف رمحه هللا تعاىل مسألة من املسائل املتعلقة هبذا الباب فقال: صنّ مث ذكر امل
من أهل القبلة نجنة وَل انر إَل من جز  له الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لكنا نرجو للمحسن وخناف على 

ئمة مسألة اجلزم للمعني ابجلنة أو ابلنار ينبغي أن يعلم أن العلماء رمحهم هللا من أ ،املسيء
إمنا خيصون هبا أهل القبلة وال يدخلون فيها الكفار ممن عينتهم النصو   وحديثا   السنة قدميا  

خر هو أن أأبهنم يف النار، وإمنا هذا الباب يف أهل القبلة فيمن مات على اإلسالم. وأمر 
إلسالم ختلفوا يف هذه املسألة على ثالثة أقوال بسط القول فيها شيخ اأالعلماء رمحهم هللا قد 

بن تيمية رمحه هللا يف كتابه النبوات ويف غريها من كتبه إال أن النبوات فيه نوع من التفصيل أ
قوال ألاوهذه الثالثة  ،وكذلك شارح الطحاوية ومجلة ما ذكره مستفاد من كالم شيخ اإلسالم

 :خالصتها

 . أن من أهل السنة من قال أبننا ال نشهد ملعني جبنة وال انر مطلقا   :اَلول
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اهنم يقولون: نشهد ملن شهد له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ابجلنة أو ابلنار وال نتكلم بعد ذلك  :والثاين
 . بشيء، وهذا قول اجلمهور

أهنم قالوا: نشهد ملن شهد له النيب عليه الصالة والسالم ابجلنة وملن  :والقول الثالث
ن تيمية رمحه هللا يف الكتاب السابق عن أيب بأستفاضت عدالته يف األمة حىت ذكر اإلمام أ

يعين اإلمام أمحد بن حنبل رمحه هللا تعاىل وذكر  ،ثور هنع هللا يضر ورمحه أنه كان يقول: أمحد يف اجلنة
 .مجلة من حنو هذا

تماشى فيه مع القول الثاين وهو أننا ال نشهد ملعني ي وعلى كل حال هذا الباب ينبغي أن
من شهد له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يعين من أهل القبلة وأما الكفار فإننا نشهد جبنة وال بنار إال 

عليهم ابلعموم وعلى من علمنا موته ابلكفر ابخلصو ، وقد قال النيب عليه الصالة والسالم: 
فمن مات على ملة الكفر فإننا نشهد له بنار  ،[حيث ما مررت بقرب كافر فبشره ابلنار]

 لم على هذه املسألة العالمة األلوسي يف جالء العينني وغريه من أهل العلم.وقد تك ،جهنم

وَل خنرجه عن اإلسَل   من أهل القبلة بذنبٍ  وَل نكفر أحدا  ف رمحه هللا: مث قال املصنّ 
هذا املوضع هو املوضع اخلامس الذي أشرت إليه يف أول الدروس أبنه من املواضع  ،بعمل

وَل نكفر د بعض الشراح ألنه أطلق القول يف الذنب فقال: ف عناليت أخذت على املصنّ 
، وقوله هنا أهل القبلة املراد هبم وَل خنرجه عن اإلسَل  بعمل من أهل القبلة بذنبٍ  أحدا  

ستقبل أمن صلى صالتنا و ]ون إىل القبلة كما جاء يف احلديث عند البخاري: الذين يصلّ 
شيخ رمحه هللا تعاىل فإنه إطالق لفظ الذنب، وأما موضع املأخذ الذي أخذ على ال [قبلتنا

بن تيمية رمحه هللا تعاىل يف هذا الباب فإنه أوإذا نظرت إىل كالم شيخ اإلسالم أيب العباس 
وحنن إذا قلنا أهل السنة متفقون على أنه ال يكفر ابلذنب فإمنا نريد )يقول عليه رمحة هللا : 

ألن  ،ف يف هذا املوضع أيضا  نتقاد املصنّ وجه إل، وعلى هذا فال (به املعاصي كالزان والشرب
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هذا هو مرادهم كما بينه شيخ اإلسالم يف جمموع الفتاوى يف اجلزء السابع صفحة إثنان 
 وثالمثائة.

فإمنا أو ال ُيَكفَُّر ابلذنب وحنن إذا قلنا أهل السنة متفقون على أنه ال يكفر ابلذنب ) فقال: 
هذا الذي يريدونه وال يطلقون لفظ الذنب وال يريدون ، (به املعاصي كالزان والشرب نريد

يعين هذا العمل الذي ال خيرجه ، َل خنرجه عن اإلسَل  بعمل: فوقول املصنّ  ،مطلق الذنب
عن اإلسالم، أما إذا ثبت أن هذا العمل من األعمال اليت خيرج صاحبها عن دائرة اإلسالم 

شيخ اإلسالم رمحه هللا يف هذا الباب كثري،  فإن أهل السنة يكّفرونه مبقتضى الشرع. وكالم
وأهل السنة واجلماعة متفقون على أنه ال يكفر املسلم مبجرد الذنب كما )يقول رمحه هللا: 

يقوله اخلوارج وال أنه خيرج من اإلميان ابلكلية كما يقوله املعتزلة ولكن يُنقص اإلميان ومينع  
سلمني أهل املذاهب األربعة وغريهم مع مجيع وأئمة امل) وقال رمحه هللا:، (كماله الواجب

الصحابة والتابعني هلم إبحسان متفقون على أن املؤمن ال يكفر مبجرد الذنب كما تقوله 
وكذا حكى اإلمجاع أبو عمر بن عبد الرب  ،(اخلوارج وال ُيسلب مجيع اإلميان كما تقوله املعتزلة

 وغريه من أهل العلم.

احلج واجلهاد ماضيا م ِ طاعة كل إما ، بر ا كان أو فاجرا، ونرى  قال رمحه هللا تعاىل:
" من أصول  ف رمحه هللا تعاىل أصال  هذا املوضع ذكر فيه املصنّ  وصَلِ اجلمعة خلفهم جائِز

أهل السنة واجلماعة أال وهو طاعة والة األمر وما جعلت هلم الشريعة من اخلصائص، وهذا 
س. وقد ذكر اإلمام دمحم بن نصر املروزي يف كتاب الباب ابب عظيم خمتّل عند كثري من النا

السنة له أن من مميزات أهل اجلاهلية أهنم كانوا اليدينون ابلطاعة لوالة األمر، وكذلك ذكر 
هذا شيخ اإلسالم رمحه هللا يف املسائل اليت خالف فيها رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم أهل 

والغزو ماض مع األمراء إىل يوم القيامة الرب والفاجر ) اجلاهلية. واإلمام أمحد يقول رمحه هللا:
هكذا قال اإلمام أمحد كما يف رسالة عبدوس بن مالك العطّار. وقد قال هللا تعاىل:  (ال ُيرتك
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نُكمْ ﴿ اء يف ، وج[95]النساء  ﴾اَي أَيـ َها الَّذ يَن آَمُنوا َأط يُعوا اَّللََّ َوَأط يُعوا الرَُّسوَل َوأُويل  اأْلَْمر  م 
على املرء ]الصحيحني من حديث عبد هللا بن عمر أن النيب صلى هللا عليه وسّلم قال: 
ومل يقل ، [املسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إال أن يؤمر مبعصية فال مسع وال طاعة

 فاخلروج عليه وإمنا قال ال ُيسمع وال يطاع له يف هذا املوضع.

م ِ  ونرى احلج واجلهاد ماضيا  ويل األمر فقال: من خصائص  ف هنا مجلة  وذكر املصنّ 
يعين أن من خصائص ويل األمر أنه هو الذي يتوىل احلج وتسيري سياسته  ،طاعةكل إما 

وخطبته وصالته واملشي يف مناسك احلج ابحلجاج وهذا ما يسمى أبمري احلج الذي إما أن 
كما فعل النيب صلى هللا عليه للحج،   يكون هو اخلليفة أو من ينّصبه اخلليفة ليكون أمريا  

وسّلم هذا وهذا. وكذلك اجلهاد، فإن اجلهاد من خصائص ويل األمر، هذا جممع عليه عند 
أملَْ ﴿أهل السنة، وال بد يف اجلهاد من ويل أمر يف مجيع شرائع األنبياء عليهم الصالة والسالم 

ا نـ َقات ْل يف  َسب يل  تـََر إ ىَل اْلَمإَل  م ن َبين  إ ْسرَائ يَل م ن بـَْعد  ُمو  ُُم ابـَْعْث لََنا َمل ك  ٍّّ هلَّ َسى  إ ْذ قَاُلوا ل َنيب 
، وكذلك يف هذه الشريعة كما يف الصحيحني من حديث أيب هريرة هنع هللا يضر أن [240 :]البقرة ﴾اَّللَّ  

عمل املسلمني ال نزاع  وهذا الذي جرى عليه، [اإلمام ُجنة يُقاَتل من ورائه] النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال:
ف ابألمري. وقول املصنّ  بينهم، وإمنا انزع يف ذلك اخلوارج أهل الفوضى الذين ال يرفعون رأسا  

فإذا ثبتت له اإلمامة وثبتت له اإلمارة وثبت له احلكم فإنه يطاع يف ، م ِ طاعة كل إما هنا: 
طاعة هللا ما أيمر به مما تقوم  طاعة هللا تعاىل، فإذا أمر مبعصية فال مسع وال طاعة. ويدخل يف

 به مصاحل الناس وتصلح به أمور دينهم ودنياهم كما هو معلوم يف نُظُم هذا العصر. 

عتقاد، وقد جاء فيه يف كتب اإل والعلماء يذكرون هذا دائما  ، كان أو فاجرا    بر ا  قال رمحه هللا: 
نه ما جاء يف الصحيحني ويُغين ع [وفاجر صّلوا خلف كل برٍّ ]حديث مرفوع لكنه ضعيف: 

 [صّلوا خلفهم، فإن أحسنوا فلكم وهلم وإن أساؤوا فعليهم]أنه عليه الصالة والسالم قال: 
يريدون أن ينّبهوا  [كان أو فاجرا  برّا  ] وهذا يُغين عن هذا احلديث. والعلماء حينما يذكرون
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سم اإلسالم إبقي له  ما إىل أن هذه الشريعة قد جاءت ببيان حق ويّل األمر ولو كان فاجرا  
وهذا  ]إال أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من هللا برهان[ألن النيّب عليه الصالة والسالم قال: 

نتفت القدرة أما دلت عليه السنة واإلمجاع ودّل اإلمجاع من األئّمة على أنه وإن ثبت الكفر و 
مام واي ليت الناس يعلمون أو ثبت العجز فإنه ال جيوز اخلروج على هذا احلاكم وعلى هذا اإل

 نتفاء هذا األصل.إيف هذه الفوضى والضوضاء اليت هم فيها بسبب 

. يقول اإلمام أمحد وصَلِ اجلمعة خلفهم جائِزمن خصائص ويّل األمر قال:  مث ذكر أيضا  
)وصالة اجلمعة خلفه وخلف من والّه جائزة ابقية اتمة ركعتني ومن أعادها فهو رمحه هللا: 

رك لثآثر خمالف للسنة ليس له من فضل اجلمعة شيء إذا مل ير الصالة خلف مبتدع ات
كما يف رسالة أصول السنة اليت هي رسالة عبدوس بن ،  األئّمة أين كانوا بّرهم وفاجرهم(

 مالك العطار.

صطالحي الذي عند األصوليني وإمنا املراد به وقوله هنا جائزة ليس املراد ابجلواز هنا اجلواز اإل
ا ماضية مبعىن أهنا صحيحة ماضية وإال فإن صالة اجلمعة واجبة وصالة اجلمعة مع األمري أهن

 واجبة فمراده بقوله هنا جائزة من اجلواز.

نتهاء وقته وهللا تعاىل أعلم وصلى إوهبذا ينتهي الكالم على هذا الدرس والتقرير املتعلق به مع 
 هللا على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أمجعني.

 َلسئلةا

يقول السائل هنا هل نفي الضاللة عن  ،وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،السالم عليكم-6
 َضاالا  َوَوَجَدكَ ﴿وما معىن قوله تعاىل ؟  النيب صل هللا عليه وسلم يعين بعد بعثته أم مطلقا  

 . [٧]الضحى  ﴾فـََهَدى  
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و بعض املفسرين أال على أمور  اجلواب: محل مجهور املفسرين هذا القول على أمور الدنيا
ليس يف أمور الدنيا محلوه على عدم معرفة تفاصيل أمور  ،يعين يف عدم معرفة أفراد املعذرة

 "آايت أشكلت تفسري"الشرع وأفراده وقد تكلم شيخ اإلسالم رمحه هللا تعاىل وأطال يف كتابه 
وكذلك الشيخ عبد  ،[6١]إبراهيم  ﴾م لَّت َنا يف   لَتَـُعوُدنَّ  أوْ ﴿ على ما يتعلق هبذه اآلية وبقوله تعاىل

اللطيف رمحه هللا أطال فيه وذكران هذا يف فصل مستقل كامل نقلنا فيه كالم هؤالء العلماء 
ولعله إن شاء هللا تعاىل يطبع  املعثار املستدرك على نتصار يف الرداإل وكالم غريهم يف طليعة

 .قبل البعثة  فيما يتعلق أبحوال األنبياء والعصمة قريبا  

وهل مجيع الصحابة يدخلون اجلنة  هل معىن املبشرين ابجلنة اهنم ال يدخلون النار مطلقا  -2
 ؟ ابتداء  

 يدخلون اجلنة ابتداء   اجلواب: هذا هو الظاهر العشرة فال إشكال فيهم وعموم الصحابة أيضا  
وما جاء يف بعض  وهذه مسألة تكلم فيها بعض أهل العلم مبا يعين مبا السكوت عنه أحسن

شكال يف إن يكون عند طالب العلم أاألفراد واألعيان فإنه ال ينبغي ان يلتفت إليه وال ينبغي 
 .مثل هذا الباب إن شاء هللا كحديث صاحب الشملة وما شابه ذلك 

ىل احلديث الذي ذكرمت حيث ما مررت بقرب كافر فكيف يركب هذا إيقول ابلنسبة -١
أهنم كفار يف الدنيا وقبورهم قبور كفار ولكنهم ميتحنون يوم  علما   احلديث على أهل الفرتة

 ؟القيامة فكيف نبشرهم ابلنار وهم سيمتحنون وقد يدخلون اجلنة 

ختالف يف مسألة إختالف بني أهل العلم وفيه إهذا احلديث الذي ذكرته فيه  اجلواب: أوال  
فيما يتعلق ابلعموم ودون النظر إىل أهل  الفرتة واملمتحنون أمرهم إىل هللا سبحانه وتعاىل وهذا

 .الفرتة ومن هو معذور فمن هو معذور فأمره وحاله إىل هللا والعلم عند هللا تعاىل 
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مسع الكمال الواجب أ ميان الواجب وأان دائما  يقول ذكرمت أن املعاصي تنقص كمال اإل-4
 ؟  فيكموالكمال املستحب وال أعرف الفرق بينهما لو توضحونه لنا ابرك هللا

ميان هو ما أوجبته الشريعة بفعل الفرائض وترك احملرمات يعين اجلواب: القدر الواجب من اإل
بفعل الواجبات وترك احملرمات وأما الكمال املستحب فهو الزايدة يف الطاعات بفعل 

نَا مُثَّ َأْوَرثْـ ﴿ :املستحبات فهو كمال على كمال وال شك أن طالب العلم إذا أتمل قوله تعاىل
ُهْم َساب ٌق اب   نـْ ٌد َوم  ُهم م ْقَتص  نـْ ه  َوم  ٌ لّ نَـْفس  ُهْم ظَامل  نـْ َنا م ْن ع َباد اَن ۖ َفم  خْلَيـْرَات  اْلك َتاَب الَّذ يَن اْصطََفيـْ

ل َك ُهَو اْلَفْضُل اْلَكب ريُ  وقسم هللا تبارك وتعاىل هذه األمة وجعلهم   ،[١2 :]فاطر ﴾إب  ْذن  اَّللَّ  ۚ ذَ 
هل صفوة ومصطفني مع ما قد يقع عندهم من التقصري يف جوانب كثرية على تفصيل كلهم أ

على هذه اآلية  "بالوابل الصيّ "بن القيم رمحه هللا يف أعند أهل العلم وقد تكلم احلافظ 
بكالم ماتع نفيس حيتاج إليه يف معرفة أقدار هذه األمة فاإلميان الكمال املستحب الذي ينتج 

 . عن املستحبات

 ؟يقول أحسن هللا إليكم ممكن توضح معىن نص إشاري -9

اجلواب: الدليل اإلشاري أو النص اإلشاري هو الذي يؤخذ من جهة اإلشارة إليه ال أنه 
شاري وهذا األصل وبعضه قد يسمى من جهة النص إويسمى دليل  صرحيا   يكون نصا  

شاري من جهة العموم ما الدليل اإليب بكر هنع هللا يضر وأرضاه أأشاري كما يذكرونه يف خالفة اإل
 . و قياس األوىلألتفات إىل نوع من القياس الذي هو القياس األولوي إفإنه الذي يكون فيه 

  ؟ مجاع أبثر ضعيف مل أفهم كيف صورتهنعقاد اإلإوهل وضحتم لنا كيف -0

د دون النظر نعقد اإلمجاع ابإلمجاع يعين اإلمجاع منعقأنعم  ما الذي تعنيه ابألثر الضعيف ؟
إىل هذا األثر لكن هذا األثر هو موافق هلذا اإلمجاع وهذه طريقة عند أهل العلم يقولون أن 

نت  أ هذا احلكم ثبت ابإلمجاع مع وجود هذا األثر أو مع وجود هذا احلديث الضعيف مثال  
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 مر معك يف كتاب الطهارة يف مسائل الفقه أنه جاء يف حديث أيب أمامة أن النيب عليه
فالزايدة  [ما غلب على طعمه أو رحيه أو لونه إن املاء ال ينجس إال] :الصالة والسالم قال

هذه ما غلب على طعمه أو رحيه أو لونه احلديث فيها ضعيف أان أذكر أن  فيه رشدين بن 
نعقد اإلمجاع على معناها وقد ينعقد اإلمجاع على مايف معىن احلديث الضعيف أسعد ولكن 

نعقد اإلمجاع على معناه على أن أمعىن األثر فأثر أيب ذر هنع هللا يضر ضعيف ولكن   أو على ما يف
 فضل البشر بعد االنبياء .أأاب بكر هنع هللا يضر أفضل األمة وأفضل اخللق و 

قطعت األصول اليت ال خالف فيها ومن خالف يف هذا األصل هل يبقى يف دائرة اهل  -٧
 ؟السنة واجلماعة أم خيرج منها 

نعم هذه من األصول اجملمع عليها طاعة والة األمر أبرارا  وفجارا  ومن خالف هذا اجلواب: 
 األصل فال شك أبنه مبتدع خارج عن السنة واجلماعة وهو من اخلوارج على حسب حاله .

 أشكل عليّ  ،وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،يقول السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته -8
بن حزم رمحه هللا والشيخ األلباين رمحه هللا يقول ابنه جهمي جلد يف أخذ إبمجاع مر كيف يؤ أ

 ابب األمساء والصفات واملعذرة على هذا السؤال ؟

بن كثري رمحه هللا يف أطبعا  هو أعلم من الشيخ األلباين عليه رمحة هللا لكان أوىل فإن اجلواب: 
بن حزم جهمي جلد وهذا الذي عليه أبو دمحم أل بن اهلادي أبنه قاأالبداية والنهاية حيكي عن 

بن حزم على أقل أحواله أنه من األشاعرة كما سألت شيخنا العالمة أالعلماء على أن 
النجمي عن ذلك فقال به وكذلك قال طائفة من أهل العلم هو من األشاعرة وليس معىن 

شرع ومل جند فيما بني هذا أنه إذا حكى اإلمجاع على مسألة من مسائل العلم أو مسائل ال
يدينا يف  كالم أئمة السنة ما خيالف أو يناقض هذا اإلمجاع أننا ال أنخذ به مث إن هذه 
املسألة ليست من املسائل املتعلقة بباب األمساء والصفات كما ذكرت فإن أاب دمحم بن حزم 

ولعلي ذكرت اآلن أنه قد رمحه هللا تعاىل منضبط فيما يتعلق مبسائل الصحابة مهنع هللا يضر وأرضاهم 
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بن عبد الرب رمحه هللا تعاىل يف اإلستيعاب  فلعلكم أبو عمر أحكى اإلمجاع أيضا   احلافظ 
  لعلكم تراجعونه يف أول كتابه اإلستيعاب  .رببن عبدالأيب عمر أتراجعونه ابلنسبة لكالم 

م يف كتب العقيدة وما ملاذا يدرج العلماء والصحابة مكانته ،وفيكم ،يقول ابرك هللا فيكم -5
 وجزاكم هللا خريا  ؟ حكم من يشكل عليه من يشكك يف عدالة الصحابة

أما إيرادهم ملسائل الصحابة وما يتعلق بفضائلهم يف التصنيف يف العقيدة اجلواب: 
ف يف احلديث أو يف غري ابملختصرات واملتوسطات واملطوالت ويف املنثور واملنظوم ويف املصنّ 

تب املسندة وغري املسندة ألن اإلمجاع منعقد على إدراجه هبذه الكتب وألنه احلديث وابلك
من املسائل العقدية اليت خالف فيها أهل السنة طائفتان طائفة الروافض وطائفة اخلوارج فإن 

وأما الشق الثاين من السؤال وهو  ،هؤالء ما بني مكفر لعامة الصحابة أو مكفر ألكثرهم
الصحابة فهذا الذي يشكك يف عدالة الصحابة ضال مضل حكم من يشكك يف عدالة 

مبتدع خارج عن السنة خمالف لإلمجاع ألن اإلمجاع منعقد على عدالة الصحابة وأهنم كلهم 
رضاهم وال خيلو كتاب من كتب أهل السنة من ذكر أعدول يف العموم ويف اخلصو  مهنع هللا يضر و 

كتب املصطلح وأخذت كتب مستقلة مفردة اإلمجاع على عدالتهم حىت يف كتب األصول يف  
 طبعت وبعضها مل يطبع يف إثبات اإلمجاع على عدالة الصحابة .

بن العريب واحلالج أبل حىت  (من أهل القبلة بذنب ال نكفر أحدا  )يقول فيما خيص  -66
 بن سبعني مل يكفرهم العلماء وجزاكم هللا خريا  ؟أو 

ذكرهم شيخ اإلسالم وغريه من أهل العلم فإبن عريب هؤالء قد كفرهم العلماء و  ،الاجلواب: 
وملا ذكره الذهيب يف  "بن عريبأر فتنبيه الغيب إىل ك"ف فيه البقاعي كتااب  مستقال  مساه صنّ 

ومثله وصنوه احلالج ومثله  (بن عريبأل ابلكفر إال كالم ؤو كل كالم ميكن أن ي)السري قال 
ض وقد ذكرهم هؤالء يف نسق واحد اإلمام البقاعي بن الفار أبن سبعني ومثلهم أيضا  أأيضا  

وهو كتاب مطبوع وحافل ابلفوائد  "بن عريبأىل تكفري إتنبيه الغيب "رمحه هللا تعاىل يف كتابه 
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فرمحه هللا وجزاه هللا خريا  عن اإلسالم واملسلمني ، وكلهم يقول بوحدة الوجود وابحللول 
 .واإلحتاد 

علمت أنه مات على الكفر فهل يل أن أقول فالن كافر يقول أحسن هللا إليكم من  -66
 خالد يف انر جهنم كأن يقول ليلني وستالني من رؤوس الشيوعيني يف انر جهنم ؟

قل وأان معك إن شاء هللا وأهل العلم معك وأهل السنة معك على أن من مات اجلواب: 
جهنم خالدا  خملدا  فيها ال  الشيوعيني فإنه يف انر وأعلى الكفر من هؤالء اليهود اوالنصارى 

خالف بني أهل العلم يف هذا ومن ابب الفائدة وحصول العلم فقد حصلت هذه املسألة  
ميالدي عندان يف بعض البالد هناك فتبىن بعض طلبة العلم القول  6554قدميا  أذكر يف عام 

ذه املسألة أبن الكفار من خصوصهم ال يشهد عليه ابلنار فكنا انصحناهم وانقشناهم يف ه
وذكران هلم بعض كالم العلماء مث تيسر األمر وذهبنا إىل شيخنا العالمة  مقبل بن هادي 

بن تيمية أالوادعي رمحة هللا عليه ومغفرته وأخربته مبا دار وأبنين تتبعت كالم شيخ اإلسالم 
 وأان ال أعرف إال هذا )رمحه هللا تعاىل يف هذه املسألة فقال الشيخ رمحه هللا 

 . (ذا كالم أهل العلم فمن مات على الكفر فإنه يشهد له ابلكفر ويشهد له ابلناروه
ابرك فيكم  ،وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته ،يقول السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته -62

 ؟ كان يسب هللا هل جنزم أنه يف النار وجزاكم هللا خريا   من تيقنا أنه مات وقد ،وفيكم
قامة احلجة عليه وهو مرتد إن كان أصله اإلسالم فسب إذا كافر وال يشرتط نعم هاجلواب: 

 سحاق وغريه من أهل العلم .إهللا وسب رسوله ال عذر فيه ابجلهل ابإلمجاع كما حكاه 

ذكرمت أن من يعيد الصالة خلف احلاكم فهو عا ٍّ  ،واليكم ،يقول أحسن هللا إليكم -6١
ي خلف الواثق مث يعيد الصالة فهل كان يكفره إذا كان وقد مسعت أبن اإلمام أمحد كان يصل

 ؟ هذا كالم اإلمام أمحد 
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نظر يف هذه الرواية اليت ذكرهتا والعلم عند هللا أما الذي ذكرته لكم يف أيس كالمي اجلواب: ل
 الدرس هو من كالم اإلمام أمحد يف أصول السنة .

 ملسو هيلع هللا ىلص وملن استفاضت عدالته يف يقول ما هو الدليل الذي نشهد مبا شهد له رسول هللا -64
 األمة ؟

أحلتكم إىل كتاب النبوات وشيخ اإلسالم ظاهر كالمه أنه مييل إىل الشهادة ملن اجلواب: 
استفاضت له العدالة يف األمة وذكر مجلة من األدلة منها أنتم شهداء هللا يف أرضه وذكر غري 

ذكر غري هذا احلديث وهو حديث يف الصحيحني  هذا احلديث لكن هذا الذي حيضرين اآلن
 أنتم شهداء هللا يف أرضه .

بن تيمية رمحه هللا يف كتابه أقلتم أن شيخ اإلسالم  ،يقول ابرك هللا فيكم ويف علمكم -69
ول ال ن القول األأقوال ذكرمت النبوات ذكر ألهل العلم الشهادة مبعني ابجلنة والنار وهذه األ

  انر فهل هذا يدخل فيه حىت من يشهد له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؟حد جبنة واليشهد أل

هذا القول نعم حمكي عنه عن أيب حنيفة رمحه هللا واعتذروا له أبنه مل تبلغه بعض اجلواب: 
 . وإبمكانك مراجعة الكالم يف النبوات، األحاديث

كيف حيفظ طالب العلم  ،وفيكم ،كميابرك هللا ف ،ليكمإو  ،ليكمإحسن هللا أيقول  -60
نـَْيا ﴿ :حق الصحابة مهنع هللا يضر عند الكالم عن ما وقع منهم كما يف قوله تعاىل م نُكم مَّن يُر يُد الد 

َرَة   ؟ ﴾َوم نُكم مَّن يُر يُد اآْلخ 

: هذا يف الدرس القادم إن شاء هللا ليلة الغد هي يف الكالم على ما يتعلق يف حفظ  اجلواب 
 .كلم عليه إن شاء هللا تعاىل مبا يناسبه حق الصحابة نت
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وهللا تعاىل أعلم وصلى هللا على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه وسلم تسلميا  كثريا  إىل يوم الدين 
مبا نقول والسالم عليكم  واحلمد هلل رب العلمني وابرك هللا فيكم ونفعنا هللا واايكم مجيعا  

 . ورمحة هللا وبركاته


